
 

เลขานุการบริษัท (02) 661-6556 ต่อ 501  
Email : ir@oceanglass.com  
 

ประกาศรายชื
อผู้ถือหุ้นที
เข้าเยี
ยมชมโรงงานประจาํปี 2560 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั  (มหาชน) ขอประกาศรายชื7อผู้ ถือหุ้นจํานวน 39 ท่านที7มีความประสงค์เข้าเยี7ยมชม

โรงงาน ณ นิคมอตุสาหกรรมบางป ูจ.สมทุรปราการ ในวนัองัคารที7 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30 –14:00 น. โดยมีรายชื7อ

ดงัต่อไปนี K 

 ชื
อ นามสกุล  ชื
อ นามสกุล 

1. นาง ใกล้รุ่ง งามประเสริฐพงศ์ 21. นาง รสลิน นมัคนิสรณ์ 
2. นาย กิตติทศัน์ จิระวงศ์ประภา 22. นาย รังสรรค์ งามประเสริฐพงศ์ 
3. นาย คํานึง ประวีณวรกลุ 23. น.ส. เรืองอไุร แซ่จงึ 
4. นาง ฐานตุรา โภคทรัพย์ 24. นาย เลิศชยั กิจถาวรอาชีพ 
5. น.ส. ฐิติรัตน์ สวุรรณยั7งยืน 25. น.ส. วนิดา เตมียะจรัสวงศ์ 
6. น.ส. ณฏัฐรี หิรัญสถิตย์พร 26. นาย วรเทพ เจริญพรพาณิชย์ 
7. น.ส. ทศัชา พทุธคณุขจร 27. น.ส. วรารัตน์ เตมียะจรัสวงศ์ 
8. นาง ทิพวรรณ สณัหรัติ 28. นาย วศิน ปาลเดชพงศ์ 
9. นาย ธนภทัร ไทยจินดา 29. นาย วิวฒัน์ โภคทรัพย์ 
10. นาย บรรเจิด สถาวรานนท์ 30. น.ส. ศศิประภา สริุยนั 
11. นาย บณัฑิต ศิริตนัติกร 31. นาย ศิริศกัดิV ชีวะเรืองโรจน์ 
12. นาง บญุศรี คุ้มไพศาล 32. นาย สถาพร ผงันิรันดร์ 
13. นาย ประทีป เหล่าวฒันาวงศ์ 33. นาย สมเกียรต ิ เกียรติเสริมสกลุ 
14. นาง ปราณี เนาวรัตน์กูลชยั 34. นาย สวุรรณ เดชะรินทร์ 
15. นาย ปรีชา สขุเจริญชยักลุ 35. น.ส. หยาดอรุณ ลกัษมีเศรษฐ 
16. นาย ปิริยะ เจริญขวญั 36. นาย หริศ ภทัรโพธิกุล 
17. นาง พนิดา เลิศภิญโญวงศ์ 37. นาย อนนัต์ ศรีสกาวกุล 
18. นาง พรรณี ปาลเดชพงศ์ 38. นาย อํานวย ศิริจนัทร์สว่าง 
19. น.ส. ภทัราวดี พลอยกิติกลู 39. นาย อณุาพล แก่นทรัพย์เกริก 
20. นาย โยธิน สทุธิมา     

บริษัทจะติดต่อยืนกบัผู้ถือหุ้นตามข้อมลูที7ท่านได้แจ้งไว้กบับริษัท ณ วนัประชมุผู้ ถือหุ้นเมื7อวนัที7 25 เมษายน 2560                  

เพื7อยืนยนัความประสงค์เข้าเยี7ยมชมโรงงาน  

ทั Kงนี K หากบริษัทไม่สามารถติดต่อกบัท่านได้ภายในวนัพฤหสับดีที7 25 พฤษภาคม 2560 จะถือว่าท่านสละสิทธิVในการเข้า

เยี7ยมชมโรงงานในครั Kงนี K   



 

 

บริษัท โอเชียนกลาส จํากัด (มหาชน) 

 

กาํหนดการเยี�ยมชมโรงงาน วันอังคารที� 30 พฤษภาคม 2560 

ณ โรงงาน นิคมอตุสาหกรรมบางป ูจ.สมทุรปราการ 

 

08.30 น.  พบกนัที�อาคารโอเชี�ยนทาวเวอร์ 2 (สขุมุวิท 19 ซอยวฒันา) 

และออกเดินทางไปโรงงาน 

10.00 น.  เดินทางถึงโรงงานโอเชียนกลาส เข้าห้องประชุม 

10.30 น.  ทีมงานนําเยี�ยมชมโรงงาน 
11.30 น.  เสร็จจากการเดินเยี�ยมชมโรงงาน และ Q&A 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั (เลี 9ยงรับรองที�โรงงาน) 

13.00 น.  เดินทางกลบั 
14.00 น.  เดินทางถึงอาคารโอเชี�ยนทาวเวอร์ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากมีข้อสงสยัประการใดกรุณาติดต่อ  

โทร. 02-661-6556 ต่อ ?@A, AAC, AAD 





 

 

บรษิทั โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) 

 

โครงการผู้ถือหุ้นเยี�ยมชมโรงงาน 
บริษัท โอเชียนกลาส จํากดั (มหาชน) จดัให้มีโครงการผู้ ถือหุ้นเยี#ยมชมโรงงานเป็นประจําทุกปี เพื#อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ทําให้เกิดความเชื#อมั#นในการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจํานวนไม่เกิน -. ท่าน เข้าร่วม
โครงการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี 4 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิ$เข้าร่วมกิจกรรม 
1. บริษัทจะให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นที#เข้าร่วมประชุม ณ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี และกรอกแบบแสดงความจํานง ณ จดุ

ลงทะเบียนสําหรับผู้ที#สนใจ 
2. การคดัเลือกผู้ ถือหุ้น บริษัทจะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที#ยงัไม่เคยเข้าเยี#ยมชมโรงงานก่อนเป็นลําดบัแรก 
3. บริษัทจะประกาศรายชื#อผู้ ถือหุ้นที#ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยี#ยมชมโรงงานบนเว็บไซต์ของบริษัท www.oceanglass.com  
4. กรณีที#ไมไ่ด้รับการยืนยนั / หรือไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้นได้ในเวลาอนัควร บริษัทจะคดัเลือกผู้ ถือหุ้นที#แสดงความจํานง

รายอื#น 
5. สิทธิในการเข้าเยี#ยมชมโรงงานไม่สามารถโอนให้ผู้ อื#นได้ 
6. บริษัทไมแ่นะนําให้ผู้ ที#มีปัญหาสขุภาพ เข้าเยี#ยมชมโรงงาน 
7. บริษัทไม่อนญุาตให้นําครอบครัว เด็ก ผู้ดแูล หรือผู้ตดิตาม ร่วมเดินทางไปกบัคณะเยี#ยมชมโรงงานไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 
8. เพื#อความปลอดภยัของผู้ที#เข้าเยี#ยมชมโรงงาน โปรดปฏิบติัตาม “ข้อปฏิบตัิด้านความปลอดภยั” อย่างเคร่งครัด บริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบต่อเหตกุารณ์หรืออบุตัิเหตใุดๆ ที#เกิดกบัผู้ ที#ละเมิด ฝ่าฝืนข้อปฏิบตัิด้านความปลอดภยั หรือคําแนะนําของ
เจ้าหน้าที# 

 
ขั (นตอนการสมัครเข้าร่วมกจิกรรม 
1. โปรดกรอกรายละเอียดในแบบแสดงความจํานงเข้าเยี#ยมชมโรงงานที#เจ้าหน้าที#แจกให้ ณ จดุลงทะเบียน ในวนัประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  
2. มอบแบบแสดงความจํานงฯ ให้แก่เจ้าหน้าที# ณ จดุรับลงทะเบียนเยี#ยมชมโรงงาน  
 
 
 




